
- ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΉ ΕΚΘΞΣΙΣ

Έζ: τοί σχέδιο./ Νόμου «ζερ: τρμζοζο:ησεω ς τ·οϋ ά:-ϋ::- 18- 
τοϋ Κ.Ν. 4052/31 χ>α:. χχτΛρ^τρβως τού δευτέρου εδα
φίου τής zap. 2 τοϋ Ν.Λ. 480/1974».

II οό,' τή» Βουλήν τών Ελλήνων

1. Δ:ά τοϋ ζαρόντος σχεδίου Νόμου σχοζείτα: ή ρύ3μ:σ:ς 
τών ώς έχ τής έρ αρμογής τοϋ χρ-λρσυ 1 rap. 2 τού NoacSi- 
σιχού Διατάγματος 480/1974 <βζερ.ί χαταργήσεως διατάξεων 
Τ·νων τοϋ Κ.Ν. 4952 1931 «ζερ: όργα.ύσεως τής Κίντρ:- 
%τ~. Π ρεσδευτσκί - 7.3·.·. Πτοξενσχή ς 'Ττηρεσίχς τοϋ έζί τών 
Έξωτερρκοϋ Ύζουργείνυ» ζροκυφό/των ζητημάτων, έν σχέ- 
τε.: μέ τας ύτζοχριεωτε'ς τών έν Αίγάζτω ΙΙρο-ξ ενικών ύζ:- 
χάγων. ώς ζμο; τή/ 2Γ.';εταλ·π·ί τών είσ.τ,ς:ιξίωΓ/ χύτώ». Τά 
ζητήματα αυτά ά/έχτυψον ικατόζ:·/ τής ντε τοϋ ερώρου 1 --ύ 
Ν. Διατάγματος τούτου κατχργήοεως τής όεσεως Ταμίου 
ζχοά τώ Γενιικφ Προξενείο) 'Αλεξα/δρείας.

2. Αί διατάξεις τοϋ xp-Seco 182. ~χρ. 1 τού Κ.Ν. 4952/ 
1931, α-ττ/ε ς ρευάμίζουν τα τών Πpc ξενικών Ε'.Γ.ζροξεω . 
ζερίλαμδανοντζ: βτς τα ζερ: Προξενικής Δ ιατ τμήσεως α:- 
■&ρα τού χύτοϋ ώς χ.ιω ovaipzioieivou Κ.Ν. 4952/1931. αττερt 
τής Όργα/ώσιεως τής Κετριχής, Πρ/εσόΓυΤ.ιχής xsi Προξε
νικής Τζηοεσίας τού επί τών ’Εξωτερικών Τζουργείου» χα: 
διατηρούνται έν ίσχύι χαί μετά τήν ίχδοσιν τοϋ τελευταίως 
ψηρια&έντος Νόμου 419/1976. «ζερ! Όσγχ/οσμοϋ τού Ύ- 
ζουογείου Έξωτορε'/ών». χατά ρητή/ ζρόέλεό/·ν τοϋ άρθρου 
149 τώ Νόμου τούτου.

Μεταξύ τών ζροΔλεζομάνων ϋζό τών διατάξεων τοϋ άρ
θρου 182 τοϋ ώς άνω Κ.Ν. 4952/1931, 3-εσζίζττα: -ρενιχώς 
κιαί ύζσχρέωσις τών ’Εμμίσθων Προς ενοχών ’Αρχών, ό*ως 
έμιίάζΤνν εις το Ταμείο* Πληρωμών ’Αόηνών, τό άίνήχον ώς 
τό Δηαάσ:αν, καόαρόν άζόλοιζαν έχ τών ώς ανω Προξε
νικών Εΐαζ'ράξεω*. εξαιρούμενων τών έν Αίγύζ.τω Προξε
νικών ’Αρχών, αχτίνες έμδάζουν τούτο ώς τό Ταμειον Άλε
ς ανδρείας».,

3. Κατ' τής οηλάσης ώς άνω έξ σισέπτεις
τώ/ διατάξεων τού άρ·5ίρου 182, τώ Κ.Ν. 4952/1931. α! 
έν Αιγάζτω ΠροξεΝτχιαΐ Άρχα: έξοχοΰ*«3οϋν νά ί > 
τάς Προξενιχάς χυτών εισπράξεις εις τό Γενικόν Προά:- 
veicr/ Άλε.ξχ>ϊρΐίας, 3tori ·λχ’. μεν χχτά τα ανωτέρω ' ·'
ώς είρηται 'Αρ-5ρου 1, τοϋ Ν.Δ. 480/1974 zap. 2. τ.τ- 
τχαγ-ή-Ζη ή -λέτες τού ω Άϋχ-χχ^ρεία Τχμέου, ζλ,ή/ μα ως 
έν τώ έ2χρ·φ ^υτέρω τής αύτής zzpa^pxpco. τοϋ χύτου 
άρώ-ρου ορίζεται ότι «era χχλήχοντα τής νέεπχως τχύτης, 8η- 
λοί3ή τού Tariiau, αχαχώ έρεςής δ έχάττοτε Πρ>οΙχτάμενος 
τής έν ?ώ-ρω 'Τταητεσίας», τουτβττιν δ έν ’Αλεξάνδρειά Γε- 
νεχός ΠιρόξεΛος. όταερ .ζτοετκάλιετεν άμοετίητήτεες ώς ζρός 
τή' εχτχατ/ τής «κραρμο·ρής του.

Ή ϊνατιχαχία ά'οττοϋ.ής τών Πιροξεν.-χώ·/ "Εεΐατμάτω / 
εις τό rv ’Αλεςανδρεία Γτνεχότα Προςενείο-/ σνντχίζετχ. 
χχτά τχύτζ, ύζό τών λο:ζών έν ΑΓγνζτω ’Αρχών, χαόότ: τ 
ί'.άταξ'.ς τής zap. 2 τού ’Aip-Spoo 1 τού Ν_Α 480/1974, 
ζροέ&).-ψε μέν τή/ οοαττάρτρηχτα τής -λέτεως τού Προςενιχού 
Ταμίου. χωρίς όμως να ζροί.ύ-έ</η χύτη ρν-^ατατ/ χχ· ίιά τή/ 
ώς χ/ω (ϋζο 2) έξζ::·":·/ τώ-· διατάξεων τοϋ ΣΑρύρου 182. 
τού Κ.Ν. 4952/196d, «ζερί τών όζοχρεώτεων τών έν Αίγύ-_ 
ζτω Προξενιχών ’Αρχών».

Βν ζμαχεεμενω, ν.αταρητττ-ϋ-είτης τής ζ·χρά τώ Γενεαώ 
Προξενείω ’Αλεξχδρείχς^ορχχ/'.χής -λέσεως τσϋ Προξε-ν- 
χοϋ Τχμίου χαί τυνετώς χαί Ταμείου, έζχυαεν ύφ:ττχμένη τ 
ζαρα τοΰ έν ’Αλεξάνδρειά Προξενίχοϋ Τααίου χτχη- 
•λείτα τχϋυαεότερΟ'α ταμίοιχή διαχ.είρεοτς ϊοά τάς έν Αίγύττω . 
Προξενίχας Άρχάς. ο! δέ Προϊατάμενοι τών έν Αέγύζτω

Π ροζεν·χών Αρχών, ως Πρ»|ε*·.χο-. υζό/.χροε. τολοϋ·. ζΰώον 
το ν.τατος των ;rpp>ουοών -ρενεχως ετ·. τών ζτοξενεχών 

υττο/.όγω. : ατοξεων να: τεεχ τής ως χυω εέοϊχής έτ*;;έ- 
*ως των εοχτό-ςεων τής Πρτζετ/οχής Νομολετίας ("Ap- 
-9:.c- 182 τής ΓΙτυξενοχής Δίχτεμήτεως :. Kara ζυνάτειχν οί 
Π :οί— χχενο; τών Αρχών τουτ·ω·-. αη ύοοάρχα.τος τλεον Τα
μείου έν ’Αλεξάνδρειά, δέν είνα: δυνατόν τλέον έξ άντ'.χε»- 
μένου νά ά-τττέλϋνο.ν τάς ορτοτr.-.χας αύτών εέτχρχξζις εις 
το έν Αλεξχνδ,ρεία Γεντχον Προξενείο'/, άλλ ώς αύτεξού- 
τ:·ο; ζ·ρνξεν:7.:: ΣτύλΓ·ό:. τελ'ϋ/τες τις τά ύτό τοϋ Νόμου 
«ζερ: Προξενιχών ’Τζολόγων» διαλχμδανόμενα χαί άναλαμ- 
δχ/οντες τή·/ δ:χ/τίρντ:·/ τώ·' Προξενιχών α;τών είτζρά- 
ξεων. χατά τις ύζό τών διατάξεων τοϋ Λογεαζζχ.ϋ Νόμου 
«Ζερί Δημοσίων 'Τζολόγων» οριζόμενα, δέον νά άζοστέλλουν 
*κί τάς ε:7-ράοε·.τ -ύτ'·:·/ τ:ΰ λοζχϋ. ώς ό Νόιος χυτός όρι
ζε:, άτ’ εύλείας εις το Ταμείο/ Πληρωμών Ά-λητ/ώ·/

4. Διά τήν όρεξής δταστάλιχν τών ώς χ.ω νομίμων διαδι- 
χαιιών είναι άνανχαία χυνεζώς ή δια-τοϋ άρ-ϋρου 1 τοϋ ζοο- 
τεινομένου σχεδίου Νόμου τροζοζοίησις τής ανωτέρω ■ ϊιατα- 
ξεως τής zap. 1 τού άρόρου 182 του Κ-Νι 4952/1931. εις 
ήν ώς άνερέρύη, ούδευ,ίχ/ μεταδολήν έζέςερεν ό Ν. 419/1976 
ΐΓζερί ΟρΤτνΐ3Γιού τοϋ ’Τζουρ-ρε!ου Εξωτερεχών». δίότ: άνευ 
τής τΌζτζοητεως τούτης, ζροδλεζούτης άζαλειψεν τής ώ; 
εΐρτητα: έξαιρέσεως ή άνάληψις διχ/ειρίσεως τών ζροξον.χών 
ιίσζράξεών των ϋζό τών λοιζώ\' έν Αίγόχτω ζλήν τοϋ έν 
’Αλαξανδρεία Γενιχοϋ Προξενείου ύζολόγου ύά άντίχειτα: εί; 
τήν ρηί·5«ίσχν διότατιν τής ζχε. 2 τού άρίρου 1 τώ ΝυΔ.
480/1974^

5. Τό τροζσζοιούμενον τρ-ίταν έδάσιΟΝ τής ζοΓχν-ράςοο 1 
τοϋ άρ-λρου 182 τοϋ ΚΝ. 4952/1931J «ζερ-ί ’0ργανώσεως 
τής Κβντριχής. Πρσσίευτιχής χαί Προξενικής 'Τζηρεσίας 
τού έζ! τών Έξωτεριχών 'Τζουργείοο». ώς τούτο έτρσζο- 
ζοιή5η διά τοϋ άτλρου 1 τού ΒΣύ/ 412 τής 1/.19.6.197Π 
«ζερ! τροζοζοιήσεως τοϋ άρθρου 182 τοϋ Κ.Ν. 4952/1931 
χαί τού Διατάγματος τ(ής 3.10 1 933 «zap'i έζισήμχτος Προ
ξενικής 'Τζηρεσίας χατί τών λογιστικών διδλίω·/ Π ροξσνικών 
’Αρχών», ειχεν ώς άχολοιάδως:

«Έ/τός τοΰ αυτού ώς άνω χρονεχού διαστήματος όοείλχεασι 
νά έμδάζωσιν εις τό Ταμείο* Πληρωμώ',- Ά'-ϋητυώ·/ τό έχ τών 
μηνιαίων ζιροξενςχων είσζράξεων, άνήχον εις το Δημόσιο/ κα- 
Ο'ΐ ήν ύζόλοεζο/ 21’ «ζιταγής ή έ-.τολής ζλίρωμής, έχ2ο3ο- 
μένης ϋζό ά-ζεγνωριτμένης Τραζέζης. έζ’ όνόματ: τοϋ Διβυύυν- 
τιύ τοϋ Ταμείου Πληρωμών Άύηνών εις έγχώριον νόμιομα 
ή εις Ε νόμισμά ύζολογίζεζαι ή μεταλλική δραχμή ή εις τό ύζο- 
δειχύησόμενον ξένο-/ τοιοϋτο/ ζαρά τοϋ Ύζουργοίου τών Έ 
ξωτεριχών, έχτός τών έν Αέγΰζτω Προξενιχών *Αΐρχών, 
■αίτινις έμδάζοοσι τοΰτο εις έγχώρεο· νόμισμα ετίς τό Ταμείον 
’ Αλί ξ ανώρε ί α ς».

6. Συγχρόνως διά τής διατάξεως τής ζα:. 2 τού αότοϋ 
άρ-Βρου ζρζιέύόζεται, έν άλληλσυχία χαί ζρός τά άνωτέροο 
■έχτε-ϋέντα. ή οεαζάσγτρσις τοϋ έίορίου 2 τής ζατα-γράραυ 2
τοΰ άρ-Spoj 1 τού Ν«Δ. 480/74 «ζερί τής άσχήσεως έσεξής 
τών καθηκόντων τής όέσεως τοϋ Ταμίου ύζό τού έκάστοτε 
Προϊσταμένου τοϋ έν· ’Αλεξανδρεία Γενικού Προξενείου» 
άζαλλασσομόνου οότω τοϋ Γενίχοό Προξένου Άιλεξανδρείας 
τής. διά Ράς λοεζάς έν Αϊγνζτω ’Αρχάς, ταμειακής διαχε·.- 
ρέσεως τών ζροξενιχών εέσζράξεώ·/ των.

Διά τών ώς άνω τροζοζοιήσεων, οάϊεμία οίχσ/αμ·.χ.ή έζ:- 
ίάαυνσις 3ά ζροχύψη διά τό ^Ελληνικό/· Δημόσιο/.

Έν Άλήναις τή 1 Φεόρουαρίου 1978 
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